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ملخص :إن وجود نسخة من النظام القائم عىل مبدأ النظري للنظري مكون من العمالت الرقمية سيسمح بإرسال املدفوعات عرب اإلنرتنت
مبارشة من طرف إىل آخر دون املرور بمؤسسة مالية .حيث تقدم التوقيعات الرقمية جزءا ً من الحل ،ولكنها سيتم فقدان الفوائد الرئيسية
إذا ظل هناك حاجة لوجود طرف ثالث موثوق به ملنع اإلنفاق املضاعف ) . (Double spendingنحن نقرتح حالً ملشكلة اإلنفاق
املضاعف باستخدام شبكة النظري للنظري ،حيث تقوم الشبكة بتسجيل الطابع الزمني للتحويالت عن طريق دمجها يف سلسلة مستمرة
من أنظمة إثبات العمل ) (Proof-of-workالقائمة عىل الهاش) ، (Hashفيتم تكوين سجل ال يمكن تغيريه دون إعادة تشغيل نظام
إثبات العمل .وال تقترص الفائدة من السلسلة األطول عىل إثبات تسلسل األحداث التي شهدتها فحسب ،بل إنها تقدم دليالً عىل أنها جاءت
من أكرب كمية من الطاقة من وحدات املعالجة املركزية .وطاملا يتم التحكم يف غالبية طاقة وحدة املعالجة املركزية من خالل العُ َقد التي
ً
سلسلة أرسع لتتفوق بها عىل املهاجمني .وتتطلب الشبكة ذاتها الحد األدنى من الهيكل التنظيمي،
ال تتعاون يف مهاجمة الشبكة ،فتكوّ ن
حيث يتم بث الرسائل عىل أساس ما يُسمى بالجهد األكرب) ، (Best effort basisويمكن لل ُع َقد أن تغادر الشبكة وتعيد االنضمام إليها
حسب الرغبة ،مع قبول أطول سلسلة لنظام إثبات العمل كدليل عىل ما حدث أثناء غيابها.

 .1مقدمة
أصبحت التجارة عىل اإلنرتنت تعتمد بشكل شبه حرصي تقريبا ً عىل املؤسسات املالية التي تعمل كجهات خارجية موثوقة ملعالجة
املدفوعات اإللكرتونية .وبينما يعمل النظام بشكل جيد ألداء معظم التحويالت ،إال أنه ال زال يعاني من نقاط الضعف التقليدية للنموذج
الذي يعتمد عىل الثقة .فال يمكن إجراء تحويالت غري قابلة للرتاجع بشكل كامل ،حيث ال يمكن للمؤسسات املالية تجنب توسط النزاعات.
وأما تكلفة الوساطة فإنها تزيد من تكاليف التحويالت ،وتقلل الحد األدنى للحجم العمﻲﻠ للتحويالت ،وتحد من إمكانية إجراء تحويالت
صغرية من وقت آلخر ،كما أن هناك تكلفة أوسع نطاقا ً ،تتمثل يف فقدان القدرة عىل تقديم مدفوعات غري قابلة للرتاجع للخدمات غير
القابلة للرد .فمع وجود اإلمكانية للرتاجع عن املدفوعات ،تزداد الحاجة النتشار الثقة .فيجب عىل التجار التعامل بالحذر مع عمالئهم،
فيضطرون إىل إرهاقهم بطلب قدر يزيد عن حاجتهم من املعلومات .ويتم قبول نسبة معينة من التحويالت املزورة ال يمكن تجنبها.
يمكن تجنب هذه التكاليف وحاالت عدم التيق ن من الدفع بشكل شخيص باستخدام عملة مادية ،ولكن ال توجد آلية لسداد املدفوعات
عرب قناة تواصل دون الحاجة لوجود طرف ثالث موثوق.
واملطلوب هنا هو نظام للدفع اإللكرتوني بحيث يستند إىل دليل مشفر بدال ً من الثقة ،مما يسمح ألي طرفني راغبني يف التعامل مع
بعضهما ،بأن يقوما بالتعامل املبارش مع بعضهما البعض دون الحاجة إىل وجود طرف ثالث موثوق به .والتحويالت التي ال يمكن ردها
حاسوبيا ً ستحمي البائعني بشكل عمﻲﻠ من االحتيال ،ويمكن بسهولة تنفيذ آليات اإليداع الروتينية لحماية املشرتين .ونقرتح يف هذه
الدراسة حالً ملشكلة اإلنفاق املزدوج باستخدام خادم ذي طابع زمني موزع حسب النظري للنظري إلنشاء دليل حاسوبي عىل الرتتيب
الزمني للتحويالت .يبقى النظام آمنا ً طاملا أن ال ُع َقد النزيهة تتحكم بشكل جماعي يف طاقة وحدة املعالجة املركزية أكثر من أي مجموعة
متعاونة من العقد املهاجمة.

 .2التحويالت
نعرف العملة اإللكرتونية عىل أنها سلسلة من التوقيعات الرقمية .يقوم كل مالك بتحويل العملة إىل املالك الذي يليه من خالل
نحن ّ
التوقيع رقميا ً عىل "هاش" املعاملة السابقة ،وعىل املفتاح العمومي للمالك القادم ،ثم إضافة هذه البيانات إىل نهاية العملة .يمكن
للمستفيد التحقق من التوقيعات للتحقق من سلسلة امللكية.

املشكلة بالطبع هي أن املستفيد من عملية السداد ال يمكنه التحقق من أن أحد املالكني لم ينفق العملة بشكل مضاعف .والحل الشائع
هو توفري سلطة مركزية موثوق بها ،أو جهة ملراقبة العملة ،لتقوم بالتحقق من أن كل تحويل لم يتعرض لإلنفاق املضاعف .وبعد كل
تحويل ،يجب أن تعاد العملة إىل جهة مراقبة العملة إلصدار عملة جديدة ،وال يتم الوثوق إال بالعمالت التي تصدر مبارشة من جهة
مراقبة العملة عىل أنها لم تتعرض لإلنفاق مرتني .تكمن مشكلة هذا الحل يف أن مصري النظام املايل بأكمله يعتمد عىل الرشكة التي تدير
جهة مراقبة العملة ،إذ يجب أن تمر كل معاملة من خاللها ،كما هو الحال تماما ً يف حالة البنك.
لهذا ،نحن بحاجة إىل طريقة يستطيع املستفيد من خاللها معرفة أن املالكني السابقني لم يوقعوا عىل أي تحويالت سابقة .ولتحقيق
أهدافنا ،فإن التحويل األسبق هو الذي سيتم احتسابه ،لذا ،فإننا ال نهتم باملحاوالت الالحقة لإلنفاق املضاعف .وتتمثل الطريقة الوحيدة
لتأكيد غياب تحويل هي معرفة جميع التحويالت التي سبقته .يف النموذج القائم عىل جهة مراقبة العملة ،تكون هذه الجهة عىل علم
بجميع التحويالت وتقرر ما يصل أوالً .ولتحقيق ذلك دون وجود طرف موثوق به ،يجب اإلعالن عن التحويالت بشكل عام [ ،]1كما أننا
بحاجة إىل نظام للمشاركني للموافقة عىل تاريخ واحد للرتتيب الذي تم استالم التحويالت به .ويحتاج املستفيد يف وقت كل معاملة ،إىل
إثبات موافقة أغلبية العقد عىل أنها املرة األوىل التي يتم استالمها فيها.

 .3خادم الطابع الزمني
يبدأ الحل الذي نقرتحه بخادم الطابع الزمني ( .)Timestamp serverيعمل خادم الطابع الزمني عن طريق وضع هاش عىل كتلة من
العنارص ليتم تحديد زمنها ونرشها عىل نطاق واسع ،كما هو الحال يف مقاالت الصحف أو موقع  .]5-2[ Usenetيثبت الطابع الزمني
أن البيانات كانت موجودة يف ذلك الوقت وبشكل واضح ،من أجل الوصول إىل الهاش .يتضمن كل طابع زمني الطابع الزمني الذي
يسبقه يف عالمة هاش الخاصة به ،ويشكل سلسلة ،مع تأييد كل طابع زمني إضايف ملا يسبقه من طوابع زمنية.
هاش

هاش

كتلة

كتلة
...

عنصر

...

عنصر

عنصر

عنصر

 .4نظام إثبات العمل
لتنفيذ خادم طابع زمني مو ّزع عىل أساس النظري للنظري ،سنحتاج إىل استخدام نظام إثبات عمل مماثل لنظام Adam Back's
 ،]6[ Hashcashبدال ً من مقاالت الصحف أو مشاركات  .Usenetيتضمن نظام إثبات العمل إجراء فحص إليجاد قيمة معينة حيث
عندما يتم دمجها ،مثل  ،SHA-256تبدأ الهاش بعدد من البتّات الصفرية .يكون متوسط العمل املطلوب هو قيمة أسيّة مرضوبة يف
عدد البتّات الصفرية املطلوبة ،ويمكن التحقق منها عن طريق تنفيذ دمج واحد.
بالنسبة لشبك ة الطابع الزمني الخاصة بنا ،فإننا نقوم بتطبيق نظام إثبات العمل عن طريق زيادة قيمة الرقم يف الكتلة حتى يتم العثور
عىل قيمة تعطي لهاش الكتلة البتات الصفرية املطلوبة .بمجرد بذل جهد وحدة معالجة مركزية لتحقيق نظام إثبات العمل ،ال يمكن
تغيري الكتلة دون إعادة الع مل .يشتمل العمل املطلوب لتغيري الكتلة عىل إعادة تنفيذ كل الكتل التي تليها ،بينما يتم وضع الكتل التالية
بعد ذلك يف سلسلة.
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يحل نظام إثبات العمل أيضا ً مشكلة تحديد التمثيل يف عملية اتخاذ القرار باألغلبية .إذا كانت األغلبية مستندة إىل صوت واحد لكل
عنوان ، IPفقد يتم العبث بها بواسطة أي شخص قادر عىل تخصيص العديد من عناوين  IP.يستند نظام إثبات العمل عىل أساس
صوت واحد لكل وحدة معالجة مركزية .ويتم تمثيل قرار األغلبية بأطول سلسلة ،والتي تضم أكرب قدر من الجهد املبذول يف أنظمة
إثبات العمل .إذا تم التحكم بأكرب قدر من طاقة وحدة املعالجة املركزية بواسطة عقد نزيهة ،فإن السلسلة النزيهة ستنمو بشكل أرسع
وتتخطى أية سالسل منافسة .لتعديل كتلة سابقة ،يجب عىل املخرتق أن يعيد صناعة نظام إثبات عمل ا للكتلة وكل الكتل التي بعدها
ثم يالحق العقد النزيهة ويتفوق عىل عملها .وسوف نوضح الحقا ً أن احتمالية حدوث مالحقة من مخرتق أبطأ تتضاءل بشكل كبري مع
إضافة الكتل التالية.

للتعويض عن زيادة رسعة األجهزة واالهتمام املتباين بت شغيل العقد بمرور الوقت ،يتم تحديد صعوبة نظام إثبات العمل بمتوسط
متحرك يستهدف متوسط عدد الكتل يف الساعة .أي تزداد الصعوبة بازدياد رسعة إنشاء أنظمة إثبات العمل.

 .5شبكة االتصال
خطوات تشغيل الشبكة هي كما يﻲﻠ:
 .1يتم بث التحويالت الجديدة لكل العقد.
 .2تجمع كل عقدة التحويالت الجديدة يف كتلة.
 .3تعمل كل عقدة عىل العثور عىل نظام إثبات عمل صارم لكتلتها.
 .4عندما تعثر إحدى العقد عىل نظام إثبات العمل ،فإنها تبث الكتلة إىل كل العقد.
 .5تقبل العقد الكتلة فقط إذا كانت كل التحويالت املوجودة فيها صالحة ولم يتم إنفاقها بالفعل.
 .6تعرب العقد عن قبولها للكتلة من خالل العمل عىل إنشاء الكتلة التالية يف السلسلة ،باستخدام هاش الكتلة املقبولة باعتباره هاش
سابق.
تعترب العقد دائما ً أطول سلسلة عىل أنها السلسلة الصحيحة وستستمر يف العمل عىل توسيعها .إذا قامت عقدتان ببث إصدارات مختلفة
من الكتلة التالية يف نفس الوقت ،فقد تتلقى بعض العقد واحدة أو قد تتلقى غريها أوالً .وهي يف هذه الحالة تعمل عىل أول كتلة تستقبلها،
ولكنها تحفظ الفرع اآلخر يف حال أصبح أكثر طوال ً سيتم كرس الرتابط بينهما عندما يتم العثور عىل نظام إثبات العمل التايل حتى
يصبح فرع واحد أطول؛ ثم تنتقل العقد التي كانت تعمل يف الفرع اآلخر إىل الفرع األطول.
ال تحتاج عمليات بث التحويالت الجديدة بالرضورة إىل الوصول إىل كل العقد .طاملا أنها تصل إىل العديد من العقد ،فإنها سوف تصل
إىل كتلة قبل مرور فرتة طويلة .ويمكن لعمليات بث الكتل أن تتحم ل الرسائل املفقودة .إذا لم تتلق العقدة كتلة ما ،فسوف تطلبها عند
استالمها للكتلة التالية وتدرك أنها فقدت واحدة.

 .6احلافز
بموجب االتفاق ،فإن التحويل األول يف كتلة ما هو تحويل خاص يبدأ عملة جديدة يملكها صانع الكتلة .ويضيف ذلك حافزا ً للعقد لدعم
الشبكة ،ويوفر طري قة لتوزيع العمالت يف التداول بشكل مبدئي بما أنه ال توجد سلطة مركزية إلصدارها .إن اإلضافة الثابتة لثابت كمية
من العمالت الجديدة تشبه عمال مناجم الذهب الذين يستهلكون املوارد إلضافة الذهب إىل التداول .ويف حالتنا ،يتم استهالك الوقت
والكهرباء الخاص بوحدة املعالجة املركزية.
ويمكن أيضا ً أن يتم تمويل الحافز من خالل رسوم التحويالت .إذا كانت قيمة مخرجات التحويل أقل من قيمة مدخالته ،يكون الفرق
عبارة عن رسوم تحويل تتم إضافتها إىل قيمة الحافز للكتلة املحتوية عىل التحويل .بمجرد أن يتم تداول عدد محدد من العمالت ،يمكن
أن يتحول الحافز بالكامل إىل رسوم تحويالت ويكون خاليا ً من التضخم تماما ً.
قد يساعد الحافز عىل تشجيع العقد لتبقى نزيهة .إذا كان املخرتق الجشع قادرا ً عىل تجميع املزيد من طاقة وحدة املعالجة املركزية أكثر
من جميع العقد النزيهة ،فسيتعني عليه االختيار بني استخدامه لالحتيال عىل األشخاص عن طريق رسقة مدفوعاته ،أو استخدامه لتكوين
عمالت جديدة .سيكتشف أنه سيحقق ربحا ً أكرب إن التزم بالقواعد التي تكافئه بعمالت جديدة أكثر من عمالت اآلخرين مجتمعة ،بدال ً
من إفساد النظام وصالحية ثروته الخاصة.

 .7استعادة مساحة القرص
بمجرد اختفاء أحدث تحويل لعملة أسفل ما يكفي من الكتل ،يمكن التخلص من التحويالت املستنفذة ليتم توفري مساحة عىل القرص.
لفعل ذلك دون كرس هاش الكتلة ،يتم تجزئة التحويالت يف شجرة مريكل  ،]5[ ]Merkle Tree [7] [2مع تضمني الجذر فقط يف هاش
الكتلة .ويمكن بعد ذلك ضغط كتل قد يمة عن طريق تقليم أغصان الشجرة .ال يلزم تخزين عالمات الهاش الداخلية.
رأس الكتلة (هاش الكتلة)

رأس الكتلة (هاش كتلة)

هاش الجذر

هاش الجذر

هاش01

هاش23

هاش3

هاش2

هاش1

هاش0

نص
3

نص
2

نص
1

نص
0

هاش23

هاش3

هاش01

هاش2

نص3

التحويالت التي تم دمجها يف Merkle Tree

بعد إخراج  2-0Txمن الكتلة

يُقدر حجم رأس الكتلة بدون التحويالت حوايل  80بايت .إذا افرتضنا أن الكتل يتم إنشاؤها كل  10دقائق 80 ،بايت * 365 * 24 * 6
=  4.2ميجابايت يف السنة .ال ينبغي أن يكون التخزين مشكلة ،حتى إذا كان يجب االحتفاظ برؤوس الكتل يف الذاكرة ،مع أنظمة
الكمبيوتر التي تباع عادة مع  2جيجابايت من ذاكرة  RAMمنذ عام  ،2008وتو ُّق ِع قانون مور للنمو الحايل بـ  1.2جيجابايت يف
السنة.

 .8التأكيد املبسط للدفع
يمكن التحقق من املدفوعات دون تشغيل عقدة شبكة كاملة .يحتاج املستخدم فقط إىل االحتفاظ بنسخة من رؤوس الكتل ألطول سلسلة
من نظام إثبات العمل ،والتي يمكن الحصول عليها من خالل االستعالم عن ُع َقد الشبكة حتى يقتنع بامتالك أطول سلسلة ،ويحصل
عىل فرع شجرة مريكل الذي يربط التحويل بالكتلة التي تم تسجيل طابعه الزمني فيها .ال يمكنه تأكيد التحويل لنفسه ،ولكن عن طريق
ربطها بمكان يف السلسلة ،يمكنه أن يرى أن هناك عقدة شبكة قد قبلتها ،وأنه قد تم إضافة كتل بعد التأكد من قبول الشبكة لها.
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الحاضر

هاش سابق
جذر Merkle

جذر Merkle

هاش01
هاش23

فرع  Merkleلـ 3Tx
هاش3
Tx3

هاش2

هاش سابق

عىل هذا النحو ،يكون التحقق موثوقا ً طاملا أن العقد النزيهة تتحكم يف الشبكة ،ولكنها تكون أكثر عرضة للخطر إذا تم التغلب عىل
الشبكة من جانب أحد املخرتقني .بينما يمكن لعقد الشبكة التحقق من التحويالت بنفسها ،يمكن اخرتاق الطريقة املبسطة بواسطة
تحويالت مزورة للمخرتقني طاملا أنه يمكن للمخرتق أن يستمر يف التغلب عىل الشبكة .تتمثل إحدى اسرتاتيجيات الحماية من ذلك يف
قبول التنبيهات من عقد الشبكة عند اكتشاف كتلة غري صالحة ،مما يدفع برنامج املستخدم إىل تحميل الكتلة بالكامل والتحويالت التي
تم تنبيهها لتأكيد عدم التناسق .ربما ال تزال الرشكات التي تتلقى دفعات متكررة ترغب يف إدارة عقدها الخاصة ملزيد من األمان املستقل
والتحقق الرسيع.

 .9دمج القيمة وتقسيمها
عىل الرغم من أنه من املمكن التعامل مع العمالت بشكل فردي ،سيكون من غري العمﻲﻠ إجراء تحويل منفصل لكل سنت يف عملية النقل،.
تحتوي التحويالت عىل العديد من املدخالت واملخرجات ،مما يسمح بتقسيم القيمة ودمجها .عادةً ما يكون هناك إما مدخل واحد من
تحويل سابق أكرب أو مدخالت متعددة تجمع بني مقادير أصغر ،ويوجد مخرجان عىل األكثر :أحدهما للدفع ،واآلخر يعيد املبلغ املتبقي،
إن وجد ،إىل املرسل.

مخرج

مدخل

...

مدخل

...

وتجدر اإلشارة إىل أن التشعب ( – )Fan-outوهي الحالة التي يعتمد التحويل فيها عىل عدة تحويالت بحيث تعتمد تلك التحويالت عىل
عدد أكرب من التحويالت وهكذا دواليك  -ال يمثل مشكلة .وال توجد حاجة مطلقا ً إىل استخراج نسخة مستقلة كاملة من سجل التحويل.

 .10اخلصوصية
يحقق النموذج املرصيف التقليدي مستوىً من الخصوصية من خالل الحد من وصول األطراف املعنية والطرف الثالث املوثوق للمعلومات.
إن رضورة اإلعالن عن كل التحويالت للعامة تعوق هذه الطريقة ،ولكن ال يزال من املمكن الحفاظ عىل الخصوصية من خالل كرس تدفق
املعلومات يف مكان آخر ،اي عن طريق الحفاظ عىل رسية املفاتيح العامة .ويمكن للعامة أن ترى أن شخصا ً ما يرسل مبلغا ً لشخص
آخر ،ولكن دون معلومات تربط التحويل بأي شخص .يشبه ذلك مستوى املعلومات التي تصدرها البورصات ،حيث يتم اإلعالن عن
وقت وحجم الصفقات الفردية  -والذي يُعرف باسم "الرشيط"  -لكن دون الكشف عن األطراف املعنية.
نموذج الخصوصية التقليدي

عام

الطرف املقابل

طرف ثالث
موثوق به

التحويالت

الهويات

نموذج الخصوصية الجديد
عام

التحويالت

الهويات

جدارا إضافيًا للحماية ،وذلك ملنعها من االرتباط بمالك مشرتك.
يجب استخدام زوج مفاتيح جديد لكل معاملة ،باعتباره
ً
ال تزال بعض الروابط ال يمكن تجنبها من خالل تحويالت متعددة املدخالت ،والتي تكشف بالرضورة أن مدخالتها هي للمالك ذاته
ويكمن الخطر يف أنه يف حالة الكشف عن مالك املفتاح ،قد يكشف االرتباط عن تحويالت أخرى تعود ملالك ذاته.

 .11العمليات احلسابية
نحن نضع يف عني االعتبار احتمال املخرتق الذي يحاول تكوين سلسلة بديلة أرسع من السلسلة النزيهة .حتى إذا تم تحقيق ذلك ،فإنه
يعرض النظام لتغيريات تعسفية ،مثل تكوين قيمة من ال يشء أو رسقة املخرتق ألموال ليست له .ولن تقبل العقد أي تحويل غري
ال ّ
صالح كوسيلة للدفع ،كما أن العقد النزيهة لن تقبل أي كتلة تحتويها .يمكن للمخرتق فقط محاولة تغيري إحدى تحويالته الخاصة
السرتداد األموال التي أنفقها مؤخراً.
يمكن وصف السباق بني السلسلة النزيهة وسلسلة املخرتقني عىل أنه مسار عشوائي ذو حدين .الحدث الناجح هو سلسلة نزيهة يتم
تمديدها بواسطة كتلة واحدة ،مما يزيد من قيادتها بـ  ،1+والحدث الفاشل هو سلسلة املخرتق التي يتم توسيعها بواسطة كتلة واحدة،
مما يقلل الفجوة بمقدار .1-
إن احتمال مالحقة أحد املخرتقني من خالل ثغرة ما مشابه ملشكلة إفالس املقامر  (Gambler's Ruin).لنفرتض أن املقامر ذي رصيد
االئتمان غري املحدود يبدأ عند عجز ما وأنه يجرب عددا ً غري محدود من التجارب ملحاولة الوصول إىل نقطة التعادل .يمكننا حساب
احتمال وصوله يف أي وقت مىض إىل التعادل ،أو أن مخرتقا ً استطاع اللحاق بالسلسلة النزيهة ،عىل النحو التايل[8]:
 = pاحتمال أن تجد عقدة نزيهة الكتلة التالية
 = qاحتمال أن يجد املخرتق الكتلة التالية
 = qzاحتمال أن يستطيع املخرتق املجاراة من  zكتلة من الخلف

أيس ألن عدد الكتل التي يتعني عىل املخرتق اللحاق بها يتزايد .مع عدم وجود
وبالنظر إىل افرتاضنا بأن ، p > qينخفض االحتمال بمعدل ّ
احتماالت صالحه ،فإنه إن لم يحقق تقدمًا محظوظا ً لألمام يف مرحلة مبكرة ،فإن فرصه تتضاءل بشكل كبري مع سقوطه وتراجعه
للخلف.
نحن اآلن نأخذ بعني االعتبار املدة التي تلزم مستلم التحويل الجديد انتظارها قبل أن يكون عىل يقني كاف أن املرسل ال يمكنه تغيري
التحويل .لنفرتض أن املرسل هو مخرتق يريد أن يجعل املستلم يعتقد أنه دفع له لفرتة من الوقت ،ثم يبدله ليسدد لنفسه بعد مرور
بعض الوقت .سيتم تنبيه املستلم عندما يحدث ذلك ،ولكن املرسل يأمل يف أن يتم ذلك بشكل متأخر.
يقوم املستلم بتكوين زوج جديد من املفاتيح ويعطي املفتاح العمومي إىل املرسل قبل التوقيع بوقت قصري .
يمنع هذا املرسل من إعداد سلسلة من الكتل يف وقت مبكر من خالل العمل عليها بشكل مستمر حتى يكون محظوظا ً بما فيه الكفاية
للتقدم بما يكفي إىل األمام ،ثم تنفيذ الصفقة يف تلك اللحظة .بمجرد إرسال التحويل ،يبدأ املرسل غري النزيه يف العمل رسا ً يف سلسلة
موازية تحتوي عىل نسخة بديلة من تحويله.

ينتظر املستلم حتى تتم إضافة املعاملة إىل كتلة وتم ربط عدد  zمن الكتل بعدها .وهو ال يعرف املقدار الدقيق للتقدم الذي أحرزه
املخرتق ،ولكن بافرتاض أن الكتل النزيهة تأخذ متوسط الوقت املتوقع لكل كتلة ،فإن التقدم املحتمل للمخرتق سيكون توزيع بواسون
( )Poissonبالقيمة املتوقعة:

لقياس احتمال إمكانية املخرتق من املجاراة اآلن ،فإننا نرضب كثافة بواسون ) (Poissonلكل مقدار من التقدم كان من املمكن
أن يحققه من خالل احتمال أن يتمكن من املجاراة من هذه النقطة:

وعند إجراء إعادة الرتتيب لتجنب جمع الذيل الالنهائي للتوزيع ...

جار التحويل إىل شفرة ... C
>#include <math.h
)double AttackerSuccessProbability(double q, int z
{
;double p = 1.0 - q
= double lambda = z * (q / p); double sum
;1.0
;int i, k
)for (k = 0; k <= z; k++
{
;double poisson = exp(-lambda); for (i = 1
)i <= k; i++
;poisson *= lambda / i
;))sum -= poisson * (1 - pow(q / p, z - k
}
;return sum
}
عند تشغيل بعض النتائج  ،يمكننا مالحظة انخفاض االحتمالية أ ُ ّسيا ً مع .z
q=0.1
z=0 P=1.0000000
z=1 P=0.2045873
z=2 P=0.0509779
z=3 P=0.0131722
z=4 P=0.0034552

z=5 P=0.0009137
z=6 P=0.0002428
z=7 P=0.0000647
z=8 P=0.0000173
z=9
P=0.0000046
z=10 P=0.0000012
q=0.3

z=0 P=1.0000000
z=5 P=0.1773523 z=10
P=0.0416605
z=15
P=0.0101008
z=20
P=0.0024804
z=25
P=0.0006132
z=30
P=0.0001522
z=35
P=0.0000379
z=40
P=0.0000095
z=45
P=0.0000024
z=50
P=0.0000006
و يكون الحل عندما يكون  Pأقل من ... ٪ 0.1
P < 0.001
q=0.10 z=5
q=0.15 z=8
q=0.20 z=11
q=0.25 z=15
q=0.30 z=24
q=0.35 z=41
q=0.40 z=89
q=0.45 z=340

 .12اخلامتة
لقد اقرتحنا نظاما ً للتحويالت اإللكرتونية دون االعتماد عىل الثقة .فقد بدأنا بإطار العمل املعتاد للعمالت املكونة من التوقيعات الرقمية،
والذي يوفر سيطرة قوية عىل امللكية ،لكنه ال يكتمل من دون وسيلة ملنع اإلنفاق املضاعف .لحل هذه املشكلة ،فقد اقرتحنا شبكة النظري
للنظري باستخدام نظام إثبات العمل لتسجيل سجل عام للتحويالت التي رسعان ما يستحيل تغيريها من الناحية الحاسوبية من جانب
املخرتق ،وذلك إذا كانت العُقد النزيهة تتحكم يف غالبية طاقة وحدة املعالجة املركزية .وتكمن قوة الشبكة يف بساطتها غري املهيكلة.
وتعمل كل العقد يف وقت واحد مع قدر قليل من التنسيق .حيث ليس من الرضوري تحديدها ،نظرا ً ألن الرسائل ال يتم توجيهها إىل أي
مكان معني ،بل تحتاج فقط إىل تسليمها عىل أساس أفضل جهد .يمكن للعقد أن تغادر الشبكة وتنضم إليها مجددا ً متى تشاء ،مع قبول
أطول سلسلة نظام إثبات للعمل كدليل عىل ما حدث أثناء غيابها .وهي تقوم بالتصويت باستخدام طاقة وحدة املعالجة املركزية ،تعبريا ً

عن موافقتها عىل الكتل الصالحة من خالل العمل عىل تمديدها ورفض الكتل غري الصالحة من خالل رفض العمل عليها .يمكن تطبيق
أية قواعد وحوافز مطلوبة بواسطة هذه اآللية املتفق عليها.
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